
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

คร้ังท่ี 3/2560 

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 

ณ ห้องประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

_______________________________________ 

ผู้มาประชุม 

1. นายประชัญ  ค ามาบุตร ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  

    และป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์ 

2. นายสมศักดิ์  อนิทร์อ านวย รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

3. นายสมควร  พรมมา  ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  

4. นายจ าเนยีร  หนูแย้ม ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

5. นายไกรสร  วริิยะ  ผอ.ส่วนจัดการที่ดนิป่าไม้  

6. นายเดชา ชมดี  ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน และ  

    หน.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14 

7. นางสาวประค าแก้ว บุญธรรม ผอ.ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

8. นายสุชาติ  พงศ์เศรษฐ์กุล ป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี 

9. นายวิชัย  แตโช  ป่าไม้จังหวัดพิจติร  

10. นายโกวิท  คงมี  หน.ศูนย์สง่เสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี) 

11. นายมณฑล หนูทอง  หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี  

12. นายภัทธณัฐ วงศอ์ินทร์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพิจติร 

13. นางณชิาพัชร ์มูสกิะวงศ ์ หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ 

14. นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ ์หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ นว.1 (แมก่ะส)ี, หน.สถานีเพาะช า          

กล้าไม้ลานสัก จ.อุทัยธานี และ ผอ.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน

แหง่ชาติที่ 117 ป่าแมว่งก์-แมเ่ปิน อีกหนา้ที่หนึ่ง 

15. นายประพัฒน์  ถาวรประภาสวัสดิ์ หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ อน.10 (ทองหลาง) และ  

หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ อน. 11 (ทุ่งโพ) อีกหนา้ที่หนึ่ง 

 

 

 16. นายเชษฐกิตติ์... 
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16. นายเชษฐกิตติ์ ฉันทรัตนาคินทร์  หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ นว.๓ (วังรม่เกล้า) และ                   

หน.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ ๑๑๘        

ป่าเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี 

และหน. หนว่ยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์ 

อีกหนา้ที่หนึ่ง 

 แทน หน.ด่านป่าไม้ปากน้ าโพ 

17. นายวีระ  ระบอบ  หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ นว.๔ (หว้ยน้ าลาด) และหน. ศูนย์

จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 119 ป่าเขาสูงและป่าเขาพระ 

จังหวัดนครสวรรค์และพิจติร อีกหนา้ที่หนึ่ง  

๑8. นายพินจิ  หล้าอยู่  หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ นว.๕ (ยอดห้วยแก้ว), หน.หนา้หนว่ย

ป้องกันฯ ที่ นว.2 (ทุ่งศรไีกรลาศ)  

    และหัวหนา้สายตรวจปราบปรามฯ อีกหนา้ที่หนึ่ง  

19. นายเอกรัตน์ พรหมศริิแสน หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ อน.9 (หนองปรอื) และ หน.ศูนย์จัดการ

กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 120 ป่าหว้ยขาแขง้ จังหวัดอุทัยธานี  

หน. โครงการพืน้ที่ต้นแบบบูรณาการแก้ปัญหาและพัฒนา

พืน้ที่ ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  

อีกหนา้ที่หนึ่ง 

20. นายช านาญ  ศรีสุข  หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ อน. (บ้านกม.53) และ  

    หน.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ  ที่ 121 

    ป่าหว้ยทับเสลาและป่าหว้ยคอกควาย จังหวัดอุทัยธานี  

    อีกหนา้ที่หนึ่ง 

21. นายธนธรณ์  นิ่มชัยสกุล หน.หนว่ยป้องกันฯ ที่ อน.12 (เขาผาลาด)  

 

 

 

22. นายอัครพงษ์... 
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22. นายอัครพงษ์ อ าพิน  เจา้พนักงานป่าไม้ช านาญงาน  

    (หัวหนา้สวนป่า/โครงการ)  

23. นายสกล  เวียงนาค เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

24. นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน  

25. นายนพรัตน์  หริัญค า นักวิชาการป่าไม้ช านาญงาน 

๒6. นางสุจติรา  ชนะฤทธิชัย    พนักงานพิมพ์ ส3  

๒7. นายณรงค์  เพ็ชรพชัิย  พนักงานธุรการ ส.๒ 

 28. นางสาววลัยพร หลอ่เลิศธรรม นักวิชาการเงนิและบัญชี  

29. นางสาวกานต์สุดา  หล่อเลิศธรรม   นักวิชาการเผยแพร ่

30. นางกาญจนาภา จันทสร  นักวิชาการเผยแพร่  

31. นางสาวอมรรัตน ์ อานมณ ี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

32. นางสาวอุไรรัตน ์ พันธ์วงศ์  เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

33. นางสาวรัชนก  เอี่ยมนุช    เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

34. นางสาวชนสิรา  เดชอิทธิสาร   เจา้หนา้ที่เผยแพร่  

35. นางสาวนิรัชรา  ยอดแก้ว  เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

36. นางณัฐปาลิน  พัฒนสริินนท์ เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

37. นางสาวบังอร  เพ็ชรผ้ึง  เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล 

๓8. นางสาวรัตถกาล  อยู่สนิท    เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล  

39. นางสาวมัสวิมล  ราชเสนา   เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

40. นายดาบชัย  ดศีร ี    เจา้หนา้ที่การเกษตร  

41. นายดนัสถ์  ศิรภิาพ    เจา้หนา้ที่การเกษตร  

42. นางภัคจิรา  ดีศรี     เจ้าหนา้ที่การเกษตร  

43. นางสาววัชรา  บุญตาปวน    เจา้หนา้ที่ธุรการ  

44. นางสาวจุฑามาศ  บูรณภวังค์   เจ้าหนา้ที่ธุรการ  ม.3 

45. นางปรียาพร  พรไกรเนตร  เจ้าหนา้ที่ธุรการ 

๔6. นางสาวสุรสา  กนกปัตร ์   เจ้าหนา้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์  

 

 

 

47. นายดิเรก... 
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47. นายดิเรก  กุหลาบศรี  พนักงานพิทักษ์ป่า 

๔8. นายพรชัย  จันทร์สาคร  นติิกร  

49. นายพงศ์ภัทร  พัชระกุล  นิตกิร  

50. นางสาวศิรินาถ  สาสุนันท์  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี  

51. นางสาวนภาพรรณ  ปุ่นยิม้  เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

52. นายภคินธร  จันทร   เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

53. นางเนาวรัตน์  รัตนสุข  เจ้าหนา้ที่ตรวจป่า 

54. นางสาวณัฎฐณิชา  รัตนสุข  เจ้าหนา้ที่ตรวจป่า  

55. นางสาวปาริชาติ  โนนจันทร์ เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

56. นางสนอง  คงเงิน   เจา้หนา้ที่ธุรการ  

๕7. นายบัญญัติ  ภู่จิรเกษม  เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

๕8. นายโกมินทร์  ทองพ่วง  ผูช่้วยพนักงานพิทักษ์ป่า  

59. นายเอกสิทธิ์  ดวงคันธี  ผูช่้วยพนักงานพิทักษ์ป่า  

60. นายภูวสุ  รุง่สุวรรณ ์ ผูช่้วยพนักงานพิทักษ์ป่า 

61. นางสาวณัฐจิรา  สรจติวิรกีุล เจา้หนา้ที่ตรวจป่า  

62. นางสาวพิจติรา  อารีเอื้อ  เจา้หนา้ที่ตรวจป่า  

63. นางสาวเสาวคนธ์  ปุณนสุวรรณ์ เจา้หนา้ที่ตรวจป่า 

64. นางสาวกนกลักษณ์  ถาวรประภาสวัสดิ์ เจา้หนา้ที่ตรวจป่า  

65. นางวิราศนิี  ยุธร     พนักงานเพาะช า  

66. นางสาวดารนินัฎฐ์  กองขุนทด เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

67. นายนิรุตน ์ พึ่งไชย    เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

68. นางยุวดี  อ าพิน     เจ้าหนา้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์  

๖9. นางสาวอังสุมาริน  สุขเอม   เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล  

70. นางรุจิรา  ราตร ี    เจา้หนา้ที่การเกษตร  

71. นางโสภา  มั่นคง     เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

72. นางสาวสาวิตรี  มว้นทอง  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร  

73. นายปกิต  ลูกปัด   ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร  

74. นายเอกมล  มานุวงศ ์ ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร  

 

75. นางจีรพรรณ... 
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75. นางจีรพรรณ  ดวงประทุม   เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

76. นางสาวกชพร  ขาวสุข  เจา้หนา้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์  

77. นางสมศรี ไชยกูล   เจา้หนา้ที่ธุรการ  

78. นางพิมพ์พิสา  จันเพ็ง    เจ้าหนา้ที่ธุรการ  

79. นางสาวศศธิร  เกิดศิร ิ เจ้าหนา้ที่ธุรการ ม.3  

80. นายสุภาษิต  ดวงประทุม  ช่างส ารวจ  

81. นายสุนทร  เฉยปัญญา  ช่างส ารวจ  

82. นางสาวฉันทนา  วงษ์หริัญ  นักวิชาการเผยแพร่  

83. นายอ านาจ  บุญงามข า  เจ้าพนักงานการเกษตร  

84. นางลักขณา  พวงมาลัย  นักวิชาการเผยแพร่   

85. นายรชต  เอี่ยมจุฬา  ช่างส ารวจ  

86. นายนิวัฒน์  เหมอืนทอง  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร  

87. นายอดุลย์  รัศม ี  เจา้หนา้ที่ตรวจป่า  

ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายประกิจ  แก้วเปรม  เจา้พนักงานป่าไม้ช านาญงาน  (ติดราชการ) 

2. นางสาววิชุดา  จันทขาว  เจ้าหนา้ที่การเงินและบัญชี  (แพทย์นัดตรวจครรภ์) 

3. นางสาววีรนุช  พรมจันทร์  เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป (ติดราชการ) 

4. นางสาววิไล  พันกลั่น  เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล (ลาป่วย) 

5. นางนพวรรณ  เณรตาก้อง  เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล (ลาป่วย) 

6. นายเอนก  นาคกราย   นักวิชาการเผยแพร ่(ติดราชการ) 

7. นางสาวธัญลักษณ์ ณัทพงศเ์มธี นักวิชาการเผยแพร่  (ติดราชการ) 

8. นายพีระศักดิ์  โตติยะ    นักวิชาการเผยแพร่  (ติดราชการ) 

9. นายธนภัสสร ์ ดอนดีไพร  เจา้พนักงานการเกษตร  (ติดราชการ) 

10. นางสาวจันทรา  ผลภักดี  เจ้าพนักงานธุรการ (ติดราชการ) 

11. นายมงคล  กองแก้ว    คนงานเพาะช า  (ประจ า ณ ที่ตัง้หน่วยงาน ศูนย์ฯ 14) 

 

 

 

เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี ้

  1. ขอเน้นย้ าการด าเนินงานตามมาตรการ 1:5:5 ในด้านการทวงคนืผืนป่า การฟื้นฟูป่า 

และการจัดสรรที่ท ากิน (คทช.) ในด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดให้ส าเร็จลุล่วง และขอเน้นย้ าให้          

ทุกท่านเร่งรัดการปฏิบัติงานเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว 

  2. หัวหนา้หนว่ยป้องกันรักษาป่า ขอให้ด าเนินการสรา้งความเข้าใจในการด าเนินงาน

ให้แก่ชุมชนในพื้นที่รับผดิชอบ 

  3. การจัดท า Zoning ของพื้นที่ป่าไม้  โดยแบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

   3.1 Zone A พืน้ที่ธรรมชาติเป็นพื้นที่ด าเนินการสงวนรักษาไว้ โดยด าเนินการ

ลาดตระเวนและจัดท าแนวกันไฟล้อมรอบ เป็นต้น 

   3.2 Zone B พืน้ที่ทวงคืน (น ามาฟื้นฟู) เน้นการปลูกไม้ดั้งเดิมเพื่อเสริมใหเ้กิด

การฟื้นคนืเป็นป่าธรรมชาติ ตามลักษณะป่าเดิมแตล่ะประเภท 

   3.3 Zone C พืน้ที่ป่าเสื่อมสภาพชัน้ 1,2 ด าเนนิการเจรจาขอคืนพื้นที่และ

ฟื้นฟูตามแบบ Zone B และการด าเนินการแบบวนประชารัฐ 

   3.4 Zone D พืน้ที่ป่าเสื่อมสภาพชัน้ 3,4,5 แบ่งเป็นกรณีอยู่ก่อน มต ิครม.

30 ม.ิย 2541 และกรณีอยู่หลังมติ ด าเนนิการปลูกป่าเศรษฐกิจ การสร้างป่าสร้างรายได้และวนเกษตร 

   3.5 Zone E พืน้ที่ ส.ป.ก. ส่งเสริมการปลูกป่า 20% ตามระเบียบ ส.ป.ก. 

   3.6 Zone F พืน้ที่ป่าชุมชน หรอืป่าในเมอืง 

  4. ขอขอบคุณเจ้าหนา้ที่ทุกท่าน ที่รว่มแรงร่วมใจสามารถด าเนินการจัดงานวันต้นไม้

ประจ าปีของชาติ ได้ครบทั้ง 3 จังหวัด 

  5. ขอแจ้งให้ทุกหนว่ยงาน ปลูกต้นดาวเรือง ให้ออกดอกในช่วง 20-31 ตุลาคม 

2560 โดยขอใหส้ถานีเพาะช ากล้าไม้ จัดเตรียมกล้าไม้ดอกสีเหลอืงเพื่อให้บริการแจกจ่ายด้วย 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2... 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560                 

มีขอ้แก้ไขดังนี ้

  แก้ไขหน้าที่ 9 บรรทัดสุดท้าย 

 เดิม ขอให้ลงช่ือในสมุดควบคุมดังกล่าว  

 แก้ไขเป็น ขอให้ลงช่ือในสมุดควบคุมดังกล่าว ทั้งนีส้ าหรับห้องประชุมที่สร้างใหมแ่หง่นี้ 

ขอความรว่มมอืทุกท่าน ช่วยตั้งชื่อห้องประชุมและน ามาเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันในครั้ง

ต่อไปด้วย 

 มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา

นครสวรรค์ ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องติดตามผลการด าเนนิงานตามข้อสั่งการและมตทิี่ประชุมครั้งที่ 2/2560 

1. เรื่อง แผนปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ประจ าปีงบประมาณ 2560  

ผูอ้ านวยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า ตามที่ได้แจง้ในการประชุมครั้งที่

แล้ว ความวา่กรมป่าไม้ก าหนดเป้าหมาย ในการด าเนินการยึดคนืพืน้ที่ป่าจ านวน 100,000 ไร่ ส าหรับ

เป้าหมายของส านักฯ จ านวน 1,500 ไร่ แบ่งเป็น จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 900 ไร่ จังหวัดนครสวรรค์ 

จ านวน 600 ไร่ ปัจจุบันได้ด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย จ านวน 87 ไร่ และด าเนินการเจรจา             

จังหวัดนครสวรรค์ 767 ไร่เศษ จังหวัดอุทัยธานี 542 ไร่เศษ รวมเป็น 1,310 ไร่ ซึ่งเมื่อพิจารณา

ตามเกณฑท์ี่กรมป่าไมก้ าหนด พบว่า จังหวัดนครสวรรค์ ด าเนินการได้ตามเป้าหมายแล้ว                       

และขอขอบคุณหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1 (แมก่ะส)ี และหนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ นว.4                 

(หว้ยน้ าลาด) ที่ได้ช่วยกันด าเนนิการ ส าหรับจังหวัดอุทัยธานี ได้รับรายงานจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 

อน.12 (เขาผาลาด) และหนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ อน.10 (ทองหลาง) แล้วขอให้หน่วยป้องกันรักษาป่า 

ที่ยังไม่ได้รายงานเร่งรัดด าเนินการด้วย 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

 

2. เรื่อง ตัง้ช่ืออาคาร... 
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2. เรื่อง ตั้งชื่ออาคาร  

 ผู้อ านวยส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แจง้ว่า  ตามที่ได้แจง้ในการประชุมครั้งที่แล้ว           

จะด าเนนิการตัง้ช่ืออาคารห้องประชุมแห่งนี ้จึงขอให้ทุกท่านเสนอชื่อน าเรียนในที่ประชุมในครั้งตอ่ไปนั้น 

ที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อดังตอ่ไปนี ้1. ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกป่า (นายสมควร  พรมมา) 

เสนอชื่อ อาคารสโมสร 2. หัวหนา้สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ (นางณชิาพัชร ์มูสกิะวงศ)์           

ขอเสนอชื่อ อาคารสโมสรป่าไม้ และ 3. หัวหนา้หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ อน. 10 (ทองหลาง) และ             

อน. 11 (ทุ่งโพ) ขอเสนอชื่อ อาคารศิรพิัฒน์ โดยที่ประชุมได้ลงความเห็นโดยการยกมอืให้คะแนน ดังนี้ 

 1. อาคารสโมสร จ านวน  2  ราย  

 2. อาคารสโมสรป่าไม้ จ านวน  26 ราย  

 3. อาคารศิรพิัฒน์ จ านวน  8 ราย  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติตัง้ช่ืออาคารสโมสรป่าไม้ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ส่วนอ านวยการ 

  1. เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า  ดว้ยส านักบริหารกลาง ได้แจง้เวียนหนังสือเรื่อง 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ซึ่งได้ประกาศใช้แล้ว              

ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134  ตอนที่ 24 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และจะมีผลบังคับใช้วันที่ 

23 สิงหาคม 2560 กับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทั้ง

เทศบาลและ อบต. โดยทางสว่นอ านวยการ ได้แจ้งเวียนหนังสอืให้ทุกส่วนรับทราบแล้ว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  2. เรื่อง สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับหัวหนา้ส่วนราชการ ในสังกัดกระทรว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครัง้ที่ 1/2560โดย ส่วนอ านวยการ 

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจง้ว่า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ได้รับมอบหมาย

จากผู้อ านวยการส านักฯ ให้เขา้ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

หนว่ยงาน ดังนี้ 

 

 

1. แนะน า... 
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1. แนะน าหัวหนา้ส่วนราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหนา้ที่ใหม ่จ านวน 6 ราย โดยมีท่าน

ผูอ้ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ (นายปรีชาญ สามารถ) 

มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 

2. การด าเนินการเพื่อเตรยีมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน 

ในส่วนภูมภิาคจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เน้นย้ าว่าให้จังหวัดนครสวรรค์ 

ทางฝ่ายปกครองจัดท าดอกไม้จันทน์ เป็นดอกไม้ประจ าจังหวัดคือ ดอกเสลา อ าเภอละ 1 ช่อ และ        

จะน ามารวมกันเพื่อถวายพระเพลิงบรมศพ โดยจะจัดซุ้มไว้ที่วัดนครสวรรค์ และจะจัดท าดอกไม้จันทน์ 

จ านวน 999,999 ดอก ส าหรับประชาชนด้วย 

3. เน้นย้ าให้ทุกส่วนราชการปลูกดอกไม้สีเหลอืง เชน่ ดอกดาวเรือง 

4. เน้นย้ าการอยู่เวร-ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 3. เรื่อง การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรและฐานขอ้มูลครุภัณฑ์ โดย ส่วนป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า 

 ผูอ้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า  ดว้ยส านักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า มหีนังสือ ที่ ทส 1605.3/9686 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 แจ้งให้                      

ทุกหน่วยงานจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรและฐานขอ้มูลครุภัณฑ ์ซึ่งส านักฯ ได้แจ้งให้ทุกหนว่ยป้องกันแล้ว 

และได้รวบรวมข้อมูลครบทุกหน่วยแล้ว จึงขอขอบคุณทุกหน่วยที่ให้ความรว่มมอืในการรายงานข้อมูล

ดังกล่าว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  4. เรื่อง รายงานผลปฏิบัติงานการตรวจสอบการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  โดย 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 ผูอ้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า ตามที่ได้มกีารประชุมกับกรม

ป่าไม้ผ่านทางระบบ VDO Conference ซึ่งมีการทวงถามข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรป่าไม้จากการอ่านแปลภาพถ่ายระยะไกล พบว่า ยังมบีางหน่วยที่ยังรายงานไม่แลว้เสร็จ 

จ านวน 16 แปลง โดยทางส านักฯ จะประสานข้อมูลกับส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า วา่มี

พืน้ที่ใดบ้าง และจะแจ้งให้หนว่ยป้องกันทราบอีกครั้งหนึ่ง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

5. เรื่อง เพิ่มเตมิการ... 
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5. เรื่อง เพิ่มเติมการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่าและควบคุมไฟป่า 

โดย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ผูอ้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า  กรมป่าไมก้ าชับให้เพิ่มเติม 

การรายงานเกี่ยวกับระบบติดตามการบุกรุกท าลายป่าและควบคุมไฟป่า ตามแบบ 101 และ 102 

โดยใหเ้พิ่มว่าเป็นพืน้ที่บุกรุกก่อนปี 2557 หรอืหลังปี 2557 ขอให้ทุกหนว่ยเพิ่มเติมข้อมูลดว้ยเพื่อให้

เจ้าหนา้ที่สว่นป้องกันฯ ได้รวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดได้แจ้งเวียนใหทุ้กหน่วยได้

รับทราบแล้ว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  6. เรื่อง การก าหนดเป้าหมายการด าเนินการตามมาตรา 25 แหง่พระราชบัญญัติ             

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดย สว่นป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 ผูอ้ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แจง้ว่า คดีแผ้วถางป่าทุกคดี ส านักฯ 

สั่งการใหร้วบรวมรายละเอียดในพืน้ที่ทุกคดี และรายงานผลเพื่อด าเนินการตามมาตรา 25                    

แหง่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยกรมป่าไม้ได้ก าชับมาอีกว่า ให้ติดตามผลการ

ด าเนนิคดีและรวบรวมรายงานส านักฯ ด้วย ดังนัน้ จึงขอเร่งรัดการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว ซึ่งขณะนี้

ยังไม่ได้รับรายงานจากหน่วยฯ ใดเลย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  7. เรื่อง ขอเชญิชวนจัดกิจกรรมวันตน้ไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2560  โดย สว่น

ส่งเสริมการปลูกป่า 

 ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกป่า แจง้ว่า กรมป่าไมม้ีนโยบายใหทุ้กส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าประชารัฐในวันต้นไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยในส่วน

ของส านักฯ ได้ด าเนินการในพืน้ที่รับผดิชอบทั้ง 3 จังหวัด เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. จังหวัดนครสวรรค์ ด าเนินการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ พื้นที่บริเวณ                   

ป่าชุมชนบ้านเขาแหลม หมู่ที่ 7 ต าบลแมเ่ปิน อ าเภอแมเ่ปิน จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ 

ชนิดไม้ที่ปลูก ได้แก่ ประดู่ พะยูง มะขามป้อม เสลาและเพกา จ านวนประมาณ 3,000 ต้น ผูร้่วมงาน

ประมาณ 500 คน  

 

 

 

2. จังหวัดอุทัยธานี... 



- 11 - 

 

2. จังหวัดอุทัยธานี ด าเนนิการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณป่าชุมชน          

ป่าบ้านนา หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยแหง้ อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เนือ้ที่ประมาณ 10 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูก 

ได้แก่ ประดู ่พะยูง และมะขามป้อม จ านวนประมาณ 2,000 ต้น ผูร้่วมงานประมาณ 500 คน 

3. จังหวัดพิจติร ด าเนนิการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณป่าบ้านเขาโล้น 

หมูท่ี่ 6 ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่  ชนิดไม้ที่ปลูก ได้แก่                   

บุญนาค เพกา แคบ้าน สะเดา และกระบก จ านวนประมาณ 3,000 ต้น ผูร้่วมงานประมาณ 500 คน 

ในการนี้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ขอขอบคุณทุกส่วน ทุกหน่วยงาน ที่มาร่วมงานและ

ให้การสนับสนุนการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  8. เรื่อง การรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดย 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

 ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการปลูกป่า แจง้ว่า ขอให้สถานีเพาะช ากล้าไม้ทุกสถานีรายงาน

รายละเอียดการแจกกล้าไม้เกิน 1,000 กล้า ขึ้นไป ซึ่งได้มหีนังสือแจง้เวียนรายละเอียดใหทุ้กสถานี 

ทราบแล้ว ขอให้ด าเนินการรายงานต่อไปด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  9. เรื่อง แจ้งมตคิณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560  โดย สว่นจัดการ

ที่ดนิป่าไม้ 

 ผูอ้ านวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ แจง้ว่า  ตามมตกิารประชุมคณะกรรมการนโยบาย

ที่ดนิแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ได้เห็นชอบให้จัดตัง้ส านักงานเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายที่ดนิ

แหง่ชาติ (สนช.) เป็นหนว่ยงานสังกัดส านักนายกรัฐมนตร ีโดยมีหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คอื กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิของรัฐ กองศูนย์

สารสนเทศที่ดินและทรัพยากรที่ดนิและกองจัดที่ดนิท ากินให้ชุมชน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

- ไม่ม ี 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๖ ... 
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ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น  

 เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจังหวัดพิจติร 

 ป่าไม้จังหวัดพิจติร แจ้งว่า เรื่อง คทช.จังหวัดพิจติร คณะอนุกรรมการได้เห็นชอบใน

การยกเลิกเป้าหมายปี 2559 เนื่องจากว่า แขวงทางหลวงได้มีหนังสอืแจง้ยืนยันว่ามีความจ าเป็นใน

การใชพ้ืน้ที่ดังกล่าว ส าหรับเป้าหมายในปี 2560 จ านวน 12 ไร่ 75 ตารางวา ทางคณะอนุกรรมการ

ได้มมีตเิห็นชอบในขอบเขตและจะด าเนนิการยื่นขออนุญาตตอ่ไป 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 

 

      

(นางสาวประค าแก้ว บุญธรรม) 

นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

     ผู้จดรายงานการประชุม 
 


